Beretning 2011
Agenda Center Albertslund
Indledning
I 2011 udarbejdede vi vores bud på ”Det
bæredygtige Albertslund”. Der skulle altså gå 15 år
fra Agenda Center Albertslund (ACA) blev
etableret i 1996, til vi havde de praktiske erfaringer
og fået tænkt tankerne til, at vi kunne formulere de
grundlæggende principper for, hvordan ”Det
bæredygtige Albertslund” ser ud. Det kan synes
længe, men egentlig er det ikke så underligt, for
intet sted på kloden findes der en moderne
bæredygtig by at referere til. Med det billede, vi
derfor har lavet af den bæredygtige by, har vi
videreudviklet dagsordenen for det 21.århundrede
(Agenda 21!) og formuleret, hvad det er for en by,
vi er nødt til at skabe, hvis vi vil sikre vækst og
udviklingsmuligheder for os selv så vel som for
generationerne frem efter.
Som udgangspunkt har vi defineret tre grundvilkår
for en bæredygtig by. De gælder for en by, såvel
som for en bæredygtig udvikling generelt. De tre
grundvilkår er:
1. Vedvarende energi by. Den energi vi skal bruge til at holde byen, livet og samfundet i gang,
skal hverken forurene eller slippe op. Derfor er den bæredygtige by en Vedvarende Energi by.
2. Kredsløbsbyen. De materialer / naturressourcer, vi bruger, skal ikke ende som affald og
forurening, de skal bruges igen og igen. Kloden er ikke stor nok til, at vi kan bruge løs i det
uendelige. Derfor er den bæredygtige by en Kredsløbsby.
3. Bæredygtig kultur. Hvis ikke vi vil bæredygtighed, får vi
den ikke. Så fortsætter ubæredygtigheden, der forudsigeligt
vil medføre ressourceknaphed, forurening og sammenbrud.
Derfor skal vi have viljen til at ville den bæredygtige by.
Meget apropos passerede antallet af mennesker på kloden
syv milliarder i netop 2011. Hvis der skal være et rimeligt
godt, trygt og sundt liv til os alle, skal der bruges så meget
energi og så mange resurser, at kloden ikke kan levere dem,
på den måde vi udnytter kloden på i dag. Vores eneste
mulighed for fortsat vækst og udvikling er at omstille til
bæredygtighed, hvor energien er vedvarende, forureningsfri

Skal vi opretholde, og endda
udvide vores levestandard og
skal alle mennesker på jorden
have samme mulighed både
nu og i fremtiden, så er der
intet alternativ til
bæredygtighed og de tre
vilkår!
Fra ”Det bæredygtige
Albertslund”

og nærmest uendelig, og hvor resurserne ikke bliver til affald og forurening, men bruges igen og
igen i generation efter generation i et fortsat kredsløb.

Vi skal stræbe efter nye
muligheder, større frihed og
udvidet forbrug gennem
”brug, genbrug og opbyg” ikke ”brug og smid væk”.

Meget bekymrende var det derfor, at heller ikke årets
Klimatopmøde i Sydafrika nåede et brugbart resultat.
Tværtimod. CO2-kvotesystemet brød reelt sammen,
og landenes forpligtigelser om at nedsætte deres CO2udledningen blev udskudt til en uvis skæbne i
yderligere ti år. Man kan på det nærmeste tale om et
Fra ”Det bæredygtige sammenbrud af de globale forhandlinger, og efter nu
Albertslund” 17 Klimatopmøder må det give anledning til
nytænkning. Når regeringerne ikke kan komme
overens om løsningen af klodens store udfordringer,
lander opgaven og ansvaret ekstra tungt på andres skuldre – på fremsynede erhvervsfolk, på
uddannelsesinstitutioner, på kommuner og på græsrødder. Det er nu herfra håbets signaler skal
komme.
Som lokal professionel græsrodsorganisation vedkender
vi i ACA os vores del af det ansvar. I denne beretning
beskriver vi, hvordan vi i hovedtræk håndterede det i
2011.

Prioriterede indsatsområder
Hvert år vedtager ACA’s bestyrelse en handleplan for
det kommende år. I handleplan 2011 var der 6
prioriterede indsatsområder - og heraf blev ”Vand”
udvalgt som særligt fokusområde:
1. Lokalt Agendaarbejde generelt.
2. Vand.
3. Energi og Klima.
4. Affald, resurser og kredsløb.
5. Netværk.
6. Information, demonstration og synlighed.

Vi ser omstillingen af
Albertslund til bæredygtighed
som en proces – en lang
proces. Omstillingen kan ikke
besluttes en gang for alle.
Bæredygtighed kræver mange
beslutninger og megen tid til,
at vi alle kan indstille os på det
nye, se mulighederne i det nye
og finde ud af, at
”bæredygtighed også er rigtig
for mig”.
Fra ”Det bæredygtige
Albertslund”

Dertil kommer Kulturøkologisk Forening (KØF), som de ansatte også er sekretariat for.

1. Lokalt Agendaarbejde generelt
I 2011 samarbejdede vi med 41 af byens 55 boligområder svarende til 75 %. I 22 af
boligområderne bidrog vi med enkeltstående aktiviteter, mens vi i 19 hjalp til med
længerevarende processer. Vores mål om at samarbejde med mindst halvdelen af byens
boligområder blev således rigeligt opfyldt. Ikke mindst vand har været temaet for samarbejdet
med boligområderne, men også affald, solceller og renovering.
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ACA’s 15 års jubilæum fejrede vi den 2. juni på
torvet i A-centeret. Det skete i forbindelse med
arrangementet ”Grønne Fodspor”, hvor også
kommunen offentliggjorde det grønne regnskab.
Vi fik lavet nye jubilæums muleposer og 300
økologiske tomatplanter, som vi delte ud til de
fremmødte. I stedet for at lave et jubilæumsskrift,
koncentrerede vi os om at færdiggøre ”Det
bæredygtige Albertslund”, som vi offentliggjorde
ved samme lejlighed.
Borgmester Steen Christiansen holder
jubilæumstalen for Agenda Centeret

2. Vand
En albertslunder brugte i gennemsnit 104 liter vand i døgnet i
2010. Det er et fald på to liter i forhold til 2009. Kommunens
mål er 100 liter i døgnet pr. person i 2012. Det er et mål vi i
ACA er enige i, fordi det er et godt skridt på vej mod et
bæredygtigt vandforbrug. Derfor besluttede vi at bakke op
om målet, gøre det til vores eget og gøre vand til vores
særlige fokusområde i 2011 og 2012. I de 3 foregående år
omkring Klimatopmødet i København (2008, 2009 og 2010)
havde vi særligt fokus på Energi og Klima.
Hvis det lykkes at nå målet på 100 liter, betyder det, at
albertslunderne tilsammen vil nedsætte deres forbrug med
40.000 m3 vand og samtidig spare 2 millioner kroner om året!
Der er således både meget miljø og mange penge i spil.

”Og dér har Agenda Centeret
spillet en helt central rolle i
Albertslund. Agenda Centeret
har om nogen været med til at
realisere Albertslunds rolle
som en kommune, der tager
miljøproblemerne alvorligt.
Centeret har været med til at
binde bånd mellem det at
tænke globalt og handle lokalt
i miljøets og klimaets tegn”.
Fra borgmester
Steen Christiansens tale til
ACA’s 15 års jubilæum

Vores indsats har først og fremmest handlet om at besøge
alle husstande i de boligområder, der har et højt forbrug.
Vi besluttede at ringe på mindst 3.000 døre og forære beboerne en vandspareperlator til deres
vandhaner, som kun giver 7,5 liter i minuttet. I halvdelen af boligområderne fandt bestyrelserne
ideen så god, at de sponserede en ekstra, så vi kunne udlevere to – en til køkken og en til
badeværelset. Beboerne fik samtidig en
særlig vandsparefolder, som vi havde lavet
målrettet til netop deres boligområde. I
december rundede vi de 3.000 og endte
med at ringe på 3.045 døre. I 2012 har vi
besluttet at ringe på yderligere 3.000 døre.
Spareperlatorerne sponseres af Albertslund
Vand og Spildevand.

Ny og gammel perlator
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Ud over at stemme dørklokker bestod vores indsats i 2011 i, at lave indlæg til beboerbladene, AP
og vores hjemmeside, et interview i Albertslund Nærradio og en generel vandsparefolder. Vi
understøttede lokale sparekampagner i boligområderne. Til de boligområder der allerede havde et
lavt vandforbrug, skrev vi en ”Godt gået!”-artikel til deres beboerblad, med opfordring til at
fortsætte de gode vandvaner. Og til flere ejendomskontorer lavede vi anbefalinger om, at de
fremover bør montere og udlevere spareperlatorer i stedet for dem de aktuelt bruger.
I forbindelse med uddelingen i gårdhavehusene i Albertslund Vest fik vi to 7.klasser på
Egelundskolen til at stå for uddelingen. Inden uddelingen blev de undervist i, hvorfor vi skal spare
på vandet og hvordan. I Kanalens Kvarter samarbejdede vi med ABC, der hjalp med at stemme
dørklokker. Et forsøg med at lave en vandsparekonkurrence i Blokland slog fejl, men 4 Syd har
taget tråden op, og gennemfører en konkurrence i 2012.
Undervejs satte vi også fokus på ”Løber dit wc”, med plakat og en artikel til beboerbladene om
”Smider du også penge i toilettet”. Af de 20 Røde Forbrugere der henvendte sig, var vi på
konsulentbesøg hos de 14, mens resten kunne klares telefonisk. Ud over Røde Forbrugere har vi
været på 4 andre konsulentbesøg, hvor vi to af stederne kunne ende med at konstatere fejl ved
målerne. Med BO-VEST havde vi en dialog om at udvikle et koncept for Røde vandforbrugere i
de boligområder, hvor de laver fordelingsregnskaberne.
I VA 4 Syd, Den Tyrkiske Kulturforening og på Vestegnens Sprogskole har vi holdt oplæg. Og på
Grøn Dag på materialegården, ”Grønne Fodspor” i A-centeret, Markedsdagen i Syd,
Sommerfesten i Nord og i Blokland havde vi en vandsparebod.
På Ungdomsskolen lavede vi vand- og
energigennemgang, hvor de bl.a. fik udskiftet
alle deres perlatorer. Med Hjemmeplejen har vi
samarbejdet, så de kunne montere
vandbegrænsere på bruserne hos og efter aftale
med borgerne. På Herstedøster Skole lavede vi
forsøg med spareperlatorer, der kun giver 4,5
liter i minuttet. Det resulterede i at skolen
indkøbte 225 af dem. Efterfølgende har vi
afprøvet 4,5 liter perlatorerne på både rådhuset,
biblioteket og i institutioner. I Vognporten
lavede vi en vand- og energigennemgang, og
gennemførte et længere måleprogram for som
pilotprojekt at undersøge besparelsespotentialet
Vand er også sjov
i daginstitutionerne. Efter en dialog besluttede
ejeren af butikken Løven i A-centeret, at markedsføre spareperlatorer. Endelig har vi året igennem solgt spareperlatorer og vandbegrænsere til
brusere direkte fra Agendacenteret. Nu venter vi så bare spændt på årets grønne regnskab og
resultatet.
Ud over det lokale miljø- og økonomiformål har vandspareindsatsen også et perspektiv i forhold
til Green City samarbejdet, hvor de deltagende kommuner alle er omfattet af målet om at nå 100
liter pr. borger pr. døgn.
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LAR – Lokal Anvendelse af Regnvand. Men vandproblematikken omfatter mere end forbruget.
Et stadig vigtigere aspekt er håndteringen af de stadig stigende regnmængder, som vi oplever i
takt med de menneskeskabte klimaforandringer. En stor udfordring er at tilbageholde regnvandet i
stedet for at lede det til kloakkerne, der ikke er designet til så voldsomme mængder vand. En
måde at undgå oversvømmelser på er at anvende vandet på egen grund. Det handler om at lave
gennemtrængelige belægninger, grønne tage, opsamling i regnvandstønder, etablering af regnbede
i haven og faskiner til nedsivning. Derfor udarbejdede vi i samarbejde med Albertslund Vand og
Spildevand ApS folderen ”Regnvand i haven – håndter det selv og få penge tilbage!”. Det sidste
hentyder til, at vandforsyningen refunderer op til 40 % af tilslutningsgebyret, svarende til ca. kr.
20.000, hvis man håndterer sit regnvand selv. I samarbejde med grundejerforeningerne blev
folderen uddelt i alle ejerboligområder, der samtidig blev inviteret til to møder om LAR og en
inspirationstur til Spildevandscenterets nyanlagte regnhave på Avedøre Holme.

Fra inspirationsturen
til regnhaven på
Avedøre Holme
Som nævnt fortsætter vores særlige fokus på vand i 2012, men suppleret med betalingsopgaver
for både Albertslund kommune og Albertslund Vand og Spildevand ApS. Med kommunen har vi
aftalt at overtage opgaven som videnspersoner og igangsætter på det fælles miljøtema ”Vand” i
kommunens miljøcertificering. Det betyder, at vi skal servicere de kommunale institutioner og
afdelinger, der sætter fokus på vand i deres miljøhandleplaner. For Vand ApS skal vi bl.a. stå for
årets kampagne op til og i forbindelse med Vandets Dag den 22.3. Det sker i samarbejde med
forsyningsselskaberne i Vestegnens Vandsamarbejde.

3. Energi og klima
Solceller er ikke længere bare miljømæssigt interessante,
i 2011 blev de også økonomisk interessante. Endelig er
de kommet så langt ned i pris, at der er god økonomi i at
sætte solceller op. Det mærkede vi på solcellemødet i
november, hvor 125 interesserede albertslundere dukkede
op. Efterfølgende er flere af dem gået i gang med at
realisere drømmen om at producere sin egen
forureningsfri og klimavenlige solstrøm. 75 af deltagerne
skrev sig på vores mailliste, så vi løbende kan informere
dem om nyt og kan invitere dem til de arrangementer og
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Et samfund der beror på
forgængelige energiresurser som
olie, kul og gas, eksisterer på lånt
tid – og det skaber problemer for
sig selv undervejs. Dels slipper
brændslerne op, dels forurener de,
mens de bliver brugt, og dels
skaber de klimaforandringer.
Fra ”Det bæredygtige
Albertslund”

ekskursioner, vi påtænker at lave. Som opfølgning på mødet har vi også udviklet en solcellemenu
på vores hjemmeside, som beskriver, hvad man har brug for at vide og overveje, hvis man som
privatperson vil opsætte solceller på sit hus.

Der var mere end fuldt hus til solcelle mødet den 22.11. i kommunalbestyrelsessalen
Endnu mere perspektivrigt er det samarbejde, vi har indledt med BO-VEST og DONG om, at
udvikle et koncept for hvordan lejerne i de almene boliger kan få opsat solceller via råderetten.
Ideen er, at boligafdelingerne sørger for opsætningen og betalingen af solcellerne. Til gengæld vil
lejeren få en huslejestigning. Men huslejestigningen skal være mindre, end den besparelse lejeren
får på sin elregning! I 2012 forventer vi at kunne gennemføre den første fuld-skala-test af
konceptet. Samtidig håber vi på, at kunne afprøve et koncept for et stort solcelleanlæg til dækning
af afdelingens fælles el-forbrug i Kanalens Kvarter. Lykkes det at realisere koncepterne for
”Råderets-solceller” og ”Fælles-solceller” – og det tyder alt på, at det gør – så vil det kunne
bruges i de fleste af landets 550.000 almene boliger.
I september fik Solhusene opsat deres nye
solcelleanlæg på fælleshuset. Anlægget er
15 m2 stort og finansieret via Agenda
Centeret med et 10-årigt rentefrit lån. De
rentefrie lån er vores måde at støtte og
skærpe interessen for solceller på i
boligafdelingerne. Egentlig havde vi
planlagt også at støtte ti parcelhusejere med
hver kr. 10.000 til opsætning af solceller.
Men en nærmere undersøgelse viste, at
modtagerne i givet fald skulle betale skat af
tilskuddet, hvorfor vores penge til solceller
ville blive minimeret. Derfor opgav vi den
Solcellerne i Solhusene monteres
støtteordning. I VA 4 Syd besluttede
beboermødet at bevillige kr. 500.000 til solceller på beboerhuset og genbrugsgården – ACA er med i projektet.
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Om der er plads til en stor vindmølle eller
to i Albertslund, har vi fortsat ikke fået
afklaret, men vi arbejder på det, såvel som
vi sammen med Agenda Centrene i
Taastrup og Køge, samlede 50
repræsentanter
fra
kommuner
og
erhvervsliv omkring Køge Bugt, til en
konference om vindmøller – hvad enten de
så skal stå på land, kystnært eller til havs.
Konferencen blev fulgt op med et
”arbejdsseminar” med 25 deltagere, og
processen fortsætter ind i 2012.

Fra vindmøllekonferencen i september

For femte år i træk arrangerede vi Klimamarchen Gå-1-Ton i september sammen med
Sundhedsrådet og Stadion. Formanden for Sundhedsrådet Birgit Hauer holdt talen, klippede
snoren og satte
marchen i gang.
110 gik med på
de tre ruter ud i
Vestskoven. For
hver deltager,
sørgede vi for
en reduktion af
CO2udledningen
med et ton - via
”Climate Care”.
Birgit Hauer klipper snoren til årets Klima-march “Gå-1-Ton”
EUDP-projektet med renovering og energioptimering af 9 boliger. Renoveringen af de 6
rækkehuse i Fiskens Kvarter blev afsluttet. ACA har ikke været direkte involveret i renoveringen
af Rækkehusene, men vi fremviser dem for gæster og formidler erfaringerne – bl.a. på
repræsentantskabsmødet i Boligselskabernes Landsforening, hvor også Folketingets boligudvalg
deltog. I det CO2-neutrale hus i Hyldespjældet driller teknikken fortsat. Vi har måttet erkende, at
luftvarme og varmepumpe ikke går godt sammen. Derfor afhjælpes problemerne nu, ved at der
igen opsættes radiatorer, som får varmen fra solprismet på taget. Huset vil altså fortsat være
frakoblet fjernvarmen. Et forsøg på at finde finansiering til at renovere yderligere 10 huse i
Hyldespjældet lykkedes desværre ikke. De sidste to huse i EUDP-projektet, der skal renoveres, er
private ejerboliger. De vil blive renoveret i 2012.
I forbindelse med EUDP-projektet har vi medvirket i 4 film og tv-indslag.
Derudover har vi bl.a. opfordret til deltagelse i ”Sluk lyset Danmark” den 26.3., lavet en
ressource-nyindflytter folder til DIK-kollegiet, som vi også fik oversat til engelsk og sammen med
kommunen og DSB deltaget i processen omkring ”Grøn Station”, der nu er så fremskreden, at de
fysiske forandringer vil kunne ske i 2012.
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Vi har kun én jordklode! Og
den jordklode, skal også være
hjemsted for alle kommende
generationer. De materialer,
kloden består af, skal derfor
bruges igen og igen - vi har
ikke andre! Derfor skal
materialerne, hvad enten det
er organiske eller uorganiske,
bruges og genbruges, ikke
nedbrydes og kasseres. Bruger
vi kun materialerne en gang,
slipper de ikke bare op, men de
bliver også til affald og
forurening!
Fra ”Det bæredygtige
Albertslund”

4. Affald, resurser og kredsløb
I 2010 igangsatte vi Doggybag kampagnen, hvor vi fik 14
af byens 17 spisesteder med på at udlevere doggybags til
de gæster, der ønskede at få deres madrester med hjem.
Kampagnen afsluttede vi i første kvartal 2011, hvorefter
spisestederne måtte fortsætte på egen hånd. Men i
slutningen af året aftalte vi med kommunen på deres
vegne at genoptage initiativet, da kommunen har
forpligtiget sig til at tage en række Madspilds initiativer
over for Miljøstyrelsen i forbindelse med tiltrædelsen af
det såkaldte ”Madspilds charter”. Som betalingsopgaver
har vi endvidere aftalt andre Madspilds-aktiviteter.
I forbindelse med kommunens ”Grøn Dag” på
materialegården, blev vi hyret til at organisere dagen og
udarbejde en masterplan til brug ved fremtidige Grønne
Dage. Opgaven blev løst så godt, at vi efterfølgende har
lavet en aftale med Miljø- og Planforvaltningen om at lave
flere betalingsopgaver for dem. Da vi i forvejen
samarbejder med forvaltningen og får kommunalt tilskud,
har det været nødvendigt at definere, hvornår der er tale
om betalingsopgaver. Det er der, når der er tale om
egentlige kommunale ansvarsopgaver og forpligtigelser,
som forvaltningen enten selv ville være
nødt til at udføre eller engagere en
konsulent til. For os betyder de nye
spændende opgaver, et bredere netværk ind
i forvaltningen og en indtægt, der gør, at vi
kan opretholde tre faste stillinger. For
kommunen betyder det, at de billigt og
effektivt får løst nogle specielle opgaver af
folk med lokalt kendskab og engagement.

Trængsel ved boden på Grøn Dag

Ren Kanalgade gruppen samledes seks gange i årets løb for på frivillig basis at fjerne affald i
Kanalen og Kanalgaden. Gruppen satte også skilte på affaldskurvene med tekster som ”Åben 24
timer i døgnet” og ”Må fodres døgnet rundt”. Da der heldigvis ikke er så meget affald i
gadebilledet i Kanalen mere, besluttede gruppen efterfølgende at opløse sig selv.
I årets løb deltog vi også i det nye samarbejde om etablering af nye og udvikling af eksisterende
genbrugsgårde i SYD, vi opfordrede boligområderne til at tage initiativ til at få fjernet deres
afbrændte nytårskrudt straks den 1.1., vi udarbejdede et oplæg om Røde Affaldsproducenter til
kommunen, arrangerede et kompostkursus i Agenda Centeret med godt 20 deltagere og igangsatte
en proces med Topperne om at forbedre deres affaldshåndtering.
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5. Netværk

Driftsleder Hans-Henrik Høg holder oplæg om vand og bæredygtighed i Albertslund
I Netværket af miljøinteresserede albertslundere deltager ca. 150 personer. Til gruppen sender vi
løbende nyhedsmails og invitationer til arrangementer – bl.a. netværksmødet om ”Det
bæredygtige Albertlund” og ”Gør-det-selv” arrangementet om boligen, isolering og indeklima.

Christian Oxenvad fra Energitjenesten holder oplæg om ”Boligen, isolering og indeklima”
For Netværket og Brugergruppen arrangerede vi en spændende tur til Risø, hvor vi blev
præsenteret for deres forskning i Vedvarende Energi og hvilke muligheder der tegner sig for
fremtidens energiforsyning uden fossile brændsler.

Chefkonsulent Leif Sønderberg Petersen holder oplæg på RISØ om fremtidens energi
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Nyt fra Brugergruppen – sep. 2011
* Boligområdernes genbrugspladser skal stramme op
* Vinterplan for afhentning af affald
* Hvad sker der med varme-, vand- og affaldstaksterne i 2012?
* Vandsamarbejde Sjælland
* Ny Farlig affalds kampagne
* Har du haft oversvømmelse?
Efter hvert Brugergruppemøde udarbejder vi et ”Nyt fra Brugergruppen”, der fortæller om de
vigtigste emner, der har været til behandling på møderne. Det sendes til beboerbladene,
miljønetværket og brugergruppemedlemmerne – de sidste får det som et populært referat, der
gerne skulle være mere tilgængeligt og inspirerende end det officielle altomfattende referat. Det
populære referat kan medlemmerne bruge til at informere deres bestyrelser og respektive
baglande.
Netværket for Lokale Agenda 21 Centre. ACA er sekretariat for Netværket for Lokale Agenda
21 Centre. Til Netværkets årsmøde inviterede vi to af Folketingets miljøordførere, Mette
Gjerskov og Steen Gade, for at få deres vurdering af miljøsituationen. Politikkerne udfordrede os,
ved at påstå, at Agenda 21 arbejdet bliver opfattet som
provinsielt og gammeldags. Det førte til en beslutning
om, at vi som Netværk ville lave en Eksempelsamling,
der viser, at det moderne lokale Agendaarbejde er dybt
professionelt, og sker i samarbejde med kommuner,
forsyningsselskaber og erhvervsliv i bestræbelserne på
at finde borgerinddragende og bæredygtige løsninger.
Som sekretariat har det først og fremmest påhvilet os i
ACA, at stå for indsamlingen af eksemplerne og
udformningen af de tilhørende tekster, ligesom vi har
Steen Gade og Mette Gjerskov
aftalt med Klimaminister Martin Lidegaard, at han
til Årsmøde
skriver forordet.
Tidligere betalte de Centre der var tilknyttet Netværket
et årligt kontingent på kr. 300 til os. Pengene blev bl.a. brugt til at opretholde hjemmesiden
www.la21centre.dk. Det kan lyde meget enkelt at opkræve kr. 300, men det har hvert år været en
administrativ udfordring at få pengene hjem. Derfor besluttede Netværket i 2011, at gøre det
gratis at være med. Til gengæld skal Årsmøderne så fuldstændig deltagerfinansieres, og hvis der
bliver besluttet fælles initiativer, som f.eks. udarbejdelsen af Eksempelsamlingen, må Centrene
finde en fordelingsnøgle i hvert enkelt tilfælde.
Efter lukningen af fire af de otte københavnske centre er meget af det lokale miljøarbejde i
København overgået til Lokaludvalgene, der til gengæld alle har meldt sig ind i Netværket.
I januar deltog vi som repræsentant for Danmark i et lille nordisk seminar hos vores mangeårige
samarbejdspartnere Idèbanken i Oslo. Et meget inspirerende internationalt samarbejde, som vi
desværre får dyrket for lidt, men som er godt til også at sætter globale emner på dagsordenen, som
f.eks. det kommende Topmøde RIO+20.
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6. Information, demonstration og synlighed
Den ugentlige opdatering af vores hjemmeside med nye historier og ”Ugens Tanke” er sat i
system og har fungeret hele året. Hjemmesiden er også blevet omstruktureret og udbygget, så den
er blevet mere brugervenlig og spændende. Vi har udsendt ”Nyt fra ACA”, ”Nyt fra
Brugergruppen” og ”Netværksnyt”. Vi har sendt 18
fortrykte artikler til byens beboerblade og hjemmesideredaktører. Vi har løbende skrevet artikler til
Albertslundposten, der har brugt 31 af dem i den trykte
avis, og flere på deres hjemmeside. Der ud over har vi
medvirket i en række journalistiske artikler, skrevet
læserbreve og indrykket annoncer i Albertslundposten.
Vi har lavet en Når-du-flytter-hjemmefra-ressourcefolder især til de unge på gymnasiet (og biblioteket), og
en folder om etablerede udendørs motionssteder- og
ruter i Albertslund.
Til gengæld bogfører vi ikke længere regnskabet for Albertslund Delebil. I 2011 overtog de selv
opgaven. Det har vi anbefalet dem i flere år, men først nu blev det muligt. Vi deltog i kommunens
2-dages-visonscamp, hvor udviklingen af
kommunestrategien ”Forstad på forkant” var
på dagsordenen. For at blive klogere på ”Det
nye medborgerskab”, hvordan vi skal
håndtere, initierer og udvikle det på
miljøområdet, og om der er en kobling
mellem den sociale ansvarlighed og miljø,
har vi haft en RUC-gruppe til at lave en
undersøgelse i Godthåbsparken. Vi har lavet
16 lokalhistoriske tekster til audioguiden, der
desværre ikke nåede at komme op at køre i
2011. Vi har generhvervet vores diplom som
Grøn Butik og i vores vinduer, i ”Grøn Stop”
og i DSB-tunnelen har vi haft forskellige
udstillinger. Lige før jul lavede vi en mad-spilds-happening i A-centeret, hvor vi udleverede 100
madbokse til nedfrysning af de gode jule-mad-rester.
Så har vi ajourført vores
identitetspapir ”Om Agenda
Center
Albertslund”.
Det
beskriver hvad ACA er, og kan
ses på www.agendacenter.dk. Vi
har haft besøg af danske så vel
som udenlandske gæster (fra
USA, Frankrig, Japan og Italien).
Og så har vi naturligvis ydet
personlig rådgivning, og som
vanligt
solgt
masser
af
fuglekasser.
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Kulturøkologisk Forening (KØF)
Mad-etik. Ved udstillinger på Grøn Dag og i A-centeret placerede
KØF en person i et bur, for at lave en kobling til de kummerlige
forhold burhøns lever hele deres liv under. Og i tunnellen på
Damgårdsstien under Lyngmosevej, lavede foreningen motivet ”På
den ene side og på den
anden side..!”. På den ene
side går 9 glade økologiske
høns på deres 36 m2, mens
der på den anden er 9
forpjuskede burhøns, der
tilsammen ikke engang har
1 m2.
Trampesti langs Store Vejleå. KØF’s forslag til anlæggelse af en
primitiv Trampesti langs åen er blevet taget godt imod, og om alt går
vel, bliver den anlagt i vinteren/foråret 2012.
Klodemosaikken fyldte to år og blev oplyst under Klimatopmødet i Sydafrika i nov-dec. for igen
at sætte fokus på dets budskab ”Globale aftaler eller flere kloder!”.
”Kultur i Natur”. På motorvejsvolden ved Stadion satte KØF i 2010 et par tusinde gule krokus,
som starten på et stort Vedvarende Energi motiv af blomster. De gule krokus skulle være solen,
og siden skulle der sættes andre som solceller, vindmøller og vandkraft. Imidlertid brugte dyr i
løbet af den strenge vinter, solen som spisekammer, så da foråret kom, var den fyldt med ”solpletter”. KØF ser derfor tiden an, og har ikke udbygget motivet i 2011.

Samtidig skal vi opretholde en
robust og mangfoldig levende
natur. En mangfoldig natur
som både vi og alle kommende
generationer har mulighed for
at bruge og høste af.
Fra ”Det bæredygtige
Albertslund”

Bjørneklobekæmpelse. På frivillig basis har KØFmedlemmerne på 9. år bekæmpet bjørneklo i Hyldagerparken. På betalingsbasis bekæmper foreningen
planten de svært tilgængelige steder i resten af Store
Vejleå dalen.
Solceller til skoler i Mali. KØF har i årets løb doneret 4
solcelleanlæg til i alt kr. 30.000 til skoler i Mali. Pengene
kommer fra produktion og salg af kompostorm og fra
indtægter på bjørneklobekæmpelse.

Endvidere har KØF for femte gang uddelt
Lyseslukkerprisen, arrangeret 8 guidede cykelture –
heraf 6 såkaldte Hverdags-cykelture, og fulgt
udviklingen omkring udvidelsen af Motorringvej 4 ved
Golfbanen.
KØF har 2 pladser i ACA’s bestyrelse. Valgt er Søren
Birch (Stadionparken) og Carsten Larsen (BO-VEST).
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Fra vores egen verden
I 2011 gik vi op i tid igen. Signe, der oprindelig kun var
ansat i en kortere projektperiode med udløb 1. marts,
blev forlænget året ud, og er efterfølgende blevet
fastansat. Signe er ansat
25 timer ugentlig.
Helene gik den 1.11. op
Povl Markussen
på fuld tid igen. Denne samlede udvidelse af Centerets arbejdstid
lader sig gøre i kraft af øget indtægtsdækket virksomhed.
I november startede endvidere Zacharias i løntilskudsjob, og
senest er Christian startet som
studentermedhjælp.
4
medarbejdere
(Povl,
Helene Eskildsen
Helene, Signe og Zacharias) har
således nu deres daglige gang i Centeret, mens andre fire
(Line, Per, Jørgen og
Christian) kommer en
gang om ugen.
Signe Landon
Zacharias Madsen
Økonomisk kom ACA ud af 2011 med et underskud på kr. 149.000. Det er lidt bedre, end det
underskud på kr. 164.000 vi havde budgetteret med. Underskuddet skyldes højere lønudgifter.
Dermed endte vores egenkapital den 31.12.2011 på kr. 696.000. Heraf er kr. 240.000 reserveret til
favorable lån til vedvarende energianlæg i boligområder, og andre kr. 250.000 som sikkerhed for
indfrielse af forpligtigelser ved nedlæggelse.
Derudover har vi reserveret 250.000 af vores likviditet til solcelleanlæg på A-centeret.
Selvom vi er kunder i Merkur Bank, der er en grøn bank fri for spekulative udlån, har vi for en
sikkerheds skyld oprettet en ny konto i en anden grøn bank, Fælleskassen, for aldrig at have flere
penge stående i samme bank end statens garantiordning dækker i tilfælde af bankkrak.
For at være sikker på, at vi ikke bevilliger penge, fra den kommunale basisbevilling til projekter,
som kommunale midler ikke må støtte, f.eks. favorable solcellelån, har vi opdelt vores
egenkapital i midler, vi selv har tjent og midler, der stammer fra kommunale tilskud. Egne midler
udgjorde pr. den 1.1.2012 kr. 424.000, mens midler, der kommer fra kommunale tilskud,
udgjorde kr. 272.000.
I ACA prioriterer vi en sund økonomi og en solid egenkapital meget højt. Bliver indtægterne
færre, tilpasser vi straks udgifterne. Omvendt hvis vi har pengene eller er sikre på nye indtægter,
så øger vi antallet af medarbejdere – og det var heldigvis situationen i 2011.
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Handleplan 2012
Med udgangspunkt i ”Det Bæredygtige Albertslund” prioriterer ACA i 2012:
1. Lokalt Agendaarbejde generelt. Målet er, at der
foregår Agendaarbejde i alle byens boligområder i
perioden 2011-2015, at boligområderne i stigende
grad deltager i Agendaarbejdet og at
ressourceforbrugene falder.
Derfor vil vi i 2012 bl.a. lave samarbejder med
mindst halvdelen af byens boligområder, hjælpe
boligområderne med vand, varme og affald, og være
sekretariat for Kulturøkologisk Forening.

Vi skal stræbe efter at realisere
os selv på et robust, varigt og
bæredygtigt grundlag, ikke på
et nedbrydeligt, forgængeligt
og ubæredygtigt. Derfor skal
vi også indrette vores
hverdagsliv, vores by, vores
økonomiske systemer og
samfund i øvrigt, så de
understøtter en bæredygtig
udvikling.
Fra ”Det bæredygtige
Albertslund”

2. Vand. Vand er særligt fokusområde for ACA i
2012. Målet er en rigelig og ren grundvandsresurse,
og at vandforbruget falder til 100 liter pr. person i
døgnet i 2012.
Derfor vil vi i 2012 bl.a. lave samarbejder med
boligområder og ringe på 3.000 døre og udlevere
spareperlatorer, undervise skoleklasser, udvikle et
koncept for nemt at kunne opsamle regnvand i egen
have, få etableret flere LAR anlæg, og samarbejde med BO-VEST og Albertslund Vand A/S om
Røde vandforbrugere og Vandets Dag den 22. marts.
3. Energi og Klima. Målet er, at energiforbruget falder og Albertslund bliver 100 % Vedvarende
Energiby. I perioden 2011-2015 vil vi være involveret i opstillingen af mindst 25 nye
Vedvarende Energi-anlæg.
Derfor vil vi i 2012 bl.a. udvikle og afprøve konceptet for solceller via råderetten i et
boligområde, udbygge netværket af
solcelleinteresserede til mere end
100 deltagere, lave solcelle
arrangementer og -møder, udvikle et
gør-det-nemt-koncept
for
Godthåbsparken og yde rentefrie lån
til boligområder. Vi vil arbejde for at
få en vindmølle opstillet i
Albertslund, samarbejde i hele Køge
bugt området om vindmøller til havs
og til lands, arrangere den sjette
Klimamarch, bidrage til EUDP
projektet, indgå i arbejdet om Grøn
Station, og arbejde med Røde
forbrugere.
Solceller opsat i Platanhaven i juli 2011
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4. Affald, resurser og kredsløb.
Målet er en bedre og mere effektiv
affaldssortering, og at Albertslund
bliver en kredsløbsby, hvor alle
organiske og uorganiske materialer
recirkuleres.
Derfor vil vi i 2012 bl.a. hjælpe
boligområder med design og
opgradering af deres genbrugsgårde,
tage initiativ til mere direkte genbrug,
formidle
gode
erfaringer
boligområderne imellem, lave en
kampagne for miljøcertificeret træ,
arbejde med madspild og doggy-bag,
kontakte
pizzeriaer
der
ikke
respekterer ”Ingen reklamer – Tak!”,
Affaldsgrupper i SYD på inspirationsbesøg på
arrangere kompostkursus og gøre en
genbrugsgården i VA 4 Nord
indsats mod affaldssvineriet i Kongsholmparken.
5. Netværk. Målet er at udvikle samarbejdet lokalt og nationalt for at fremme miljøomstillingen.
Derfor vil vi i 2012 bl.a. samarbejde med og informere for Brugergruppen, vedligeholde vores
miljønetværk og sammen med det sætte fokus på vand og vedvarende energi, etablere et nyt
netværk for boligområdernes miljøgrupper, tage initiativer og samarbejde med
universitetsstuderende om udviklingen af medborgerskabet samt være sekretariat for det
landsdækkende Netværk for Lokale Agenda 21 Centre.
6. Information, demonstration og synlighed. Målet er at informere om miljøforhold og
inspirere til miljøinitiativer i Albertslund.
Derfor vil vi i 2012 bl.a. løbende lave artikler til AP og månedlige fortrykte sider til
beboerbladene, ugentlig vedligeholde vores hjemmeside, udsende nyhedsbreve, udbrede
kendskabet til ”Det Bæredygtige Albertslund”, lave egne happenings, deltage i lokale
arrangementer og landsdækkende kampagner, generhverve Grøn Butik diplom, lave vores egen
Agendaplan, skabe nye oplevelsesmuligheder omkring ACA i Kanalens Kvarter og tage godt
imod gæster fra ind- og udland.
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Bestyrelse og ansatte
Der er 9 pladser i ACA´s bestyrelse. De besættes af 6 borgere og 3 kommunale repræsentanter. Af
de 6 borgere vælges 4 af Brugergruppen og 2 af KØF. De 3 kommunale repræsentanter udpeges
af Kommunalbestyrelsen.
Fra Brugergruppen:
Tove Jensen, Formand (VA 4 Syd).
Lars Bremer (AB Syd gård og række)
Rudi Tobisch (Godthåbsparken)
Lisa Wiese (Miravænget)
Fra Kulturøkologisk Forening:
Søren Birch (Stadionparken)
Carsten Larsen (BO-VEST)
Udpeget af Kommunalbestyrelsen:
Leif Pedersen, Næstformand (Kommunalbestyrelsen)
Jan Holm (Miljø- og Teknikforvaltningen)
Niels Hansen (Miljø- og Teknikforvaltningen)
Ansatte i Agenda Center Albertslund:
Povl Markussen
Centerleder
Helene Eskildsen
Projektleder
Signe Haarh Landon
Projektmedarbejder
Zacharias Madsen
Projektmedarbejder
Christian Kepser
Studentermedhjælp
Line Hvid Jacobsen
Hjemmesideredaktør
Jørgen Hansen
IT-support
Per Storgaard
Handyman

markussen@agendacenter.dk
eskildsen@agendacenter.dk
landon@agendacenter.dk
madsen@agendacenter.dk
kepser@agendacenter.dk
hvid-jacobsen@agendacenter.dk

Agenda Center Albertslund
Kanalens Kvarter 32, 2620 Albertslund; tlf. 43 62 20 15
E-mail: albertslund@agendacenter.dk
www.agendacenter.dk
Bestyrelsen den 23.2.2012
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